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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЄКТС на рік – 3 

Галузь знань 

0304 «Право» 
 

Денна  

форма навчання 

Нормативна  

Загальна кількість 

годин на рік – 90 

Спеціальність  

6.030401 Правознавство 

 

Рік підготовки 3-й 

Семестр 5 

Лекції – 14 год. 

Модульних 

контролів – 1 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

Семінарські/практичні 

заняття – 14 год. 

Самостійна робота – 30 

год. 

Індивідуальна 

робота – 30 год. 

Форма  підсумкового 

контролю: залік 
 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить:1/2 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни: 

навчальна – приватне забезпечення всебічної підготовки фахівців-

юристів ОКР «бакалавр» шляхом набуття студентами знань щодо специфіки 

правового регулювання суспільних відносин, що складаються у сфері 

забезпечення раціонального використання природних ресурсів, забезпечення 

екологічної безпеки, охорони та відновлення природних об’єктів та інших 

сферах, що складають предмет екологічного права, а також набуття 

студентами практичних умінь та навичок у сфері тлумачення, реалізації, 

застосування норм екологічного права; 

розвиваюча – засвоєння студентами форм, способів, засобів, прийомів, 

методів наукового та практично-орієнтованого мислення, пов’язаного із 

професійно-юридичним опануванням теоретичного та нормативно-правового 

матеріалу галузі екологічного права; 

виховна – приватне забезпечення становлення позитивно орієнтованої 

особистості фахівців-юристів ОКР «бакалавр» шляхом засвоєння ними 

основних морально-правових ідеалів українського суспільства, підтримання і 

розвиток у студентів таких позитивних моральних якостей, як 

справедливість, чуйність, відданість принципам свободи, верховенства права 

та іншим, нетерпиме ставлення до будь-яких порушень законності, 

патріотизм, прагнення постійно підвищувати рівень свого професійного, 

морально-вольового, ділового, особистісного розвитку тощо.  
 

Завдання:  

- дати комплекс знань про екологію в цілому;  

- про відносини людини та природи, їх законодавче оформлення та 

особливості екологічного законодавства;  

- визначити пріоритетні напрямки діяльності екологічного права в 

Україні;  

- ознайомити з екологічними правами та обов'язками;  

- направити формування світогляду студентів на підвищення 

екологічної свідомості. 

  У результаті вивчення навчальної дисципліни «Екологічнее право» 

студент повинен набути таких компетентностей, а саме: 

- 1. Знань:  
1) на понятійному рівні:  поняття екологічного права комплексної 

інтегрованої та спеціалізованої галузі права; його предмет, метод, принципи 

та їх особливості; систему та джерела екологічного права, поняття, 

класифікацію та особливості екологічних правовідносин, їх елементи; 

загальні засади екологічної політики й екологічної реформи в Україні; 

поняття, особливості та класифікацію суб’єктів екологічного права; правовий 

статус фізичних осіб як суб’єктів екологічного права; правовий статус 

юридичних осіб як суб’єктів екологічного права; правовий статус, 
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особливості діяльності специфічних суб’єктів екологічних правовідносин; 

поняття, сутність, принципи, форми та методи державного регулювання 

еколого-правових відносин в Україні; систему та правове становище органів, 

що здійснюють державне регулювання у сфері раціонального використання 

природних ресурсів в Україні; правове регулювання використання природних 

ресурсів. 

2) на фундаментальному рівні: парадигму та методологію пізнання 

екологічного права; основні світоглядні ідеї, доктринальні положення науки 

екологічного права; основні, наріжні загальноприйняті у науці екологічного 

права наукові ідеї як найвищі форми розвитку наукового вчення про екологічне 

право; 

3) на практично-творчому рівні: - способи та методи орієнтування та 

пошуку норм екологічного права у системі законодавства України; методику 

вирішення практичних завдань з екологічного права; методику тлумачення і 

застосування його норм, в тому числі системно з нормами суміжних галузей 

права; 

2. Вмінь та навичок: 

1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та 

конструкції екологічного права; вирішувати тести та виконувати 

індивідуальні завдання; 

2) алгоритмічному рівні: застосовувати загальні та спеціальні 

алгоритми аналізу інститутів екологічного права, самостійно працювати з 

нормативно-правовими актами; 

3) на евристичному рівні: аналізувати положення та інститути 

екологічного права; визначати зміст певних фактичних відносин у сфері 

природокористування; давати вірну юридичну кваліфікацію означеним 

фактичним відносинам; тлумачити чинне законодавство, а так само і локальні 

нормативні акти; застосовувати чинне законодавство; виступати експертом та 

консультантом у навчанні інших; розробляти проекти процедурних, 

процесуальних та інших юридичних документів. 

4) на творчому рівні: вичерпно, логічно та творчо викладати 

інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюватися та 

дискувати, пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з екологічного права 

із конкретними практичними питаннями регулювання екологічних відносин. 

 3. Способів мислення: логічних, послідовних, системних. 

4.Професійних якостей: високої компетенції, вірної юридичної 

кваліфікації, вірного тлумачення чинного законодавства. 

   5. Світоглядних і громадянських якостей: законослухняності, 

порядності, почуття виконання свого громадянського обов’язку. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

 

ТЕМА 1. Екологічне право в правовій системі України 

Історичні форми взаємодії суспільства i природи ,їх розвиток на 

сучасному етапі та закріплення в праві. Екологічна політика України: 

проблеми правового регулювання. Гарантування екологічної політики 

держави. Екологічна політика, ідеологія, культура. Екологічна функція 

держави в умовах ринкових відносин. Перспективи розвитку екологічного 

права. Екологічне право складається з сукупності правових норм, 

встановлених державою i націлених на забезпечення раціонального 

використання, забезпечення, відновлення та охорону природних ресурсів у 

інтересах максимального задоволення матеріальних потреб та моральних 

благ свого i майбутнього існування людей, забезпечення здорового 

природного середовища. 

Предметом правового регулювання екологічного права є суспільно 

політичні відносини в галузі охорони, використання i відтворення природних 

ресурсів, забезпечення екологічної безпеки. Екологічне право як навчальна 

дисципліна складається з двох розділів: загальна частина, особлива частина. 

Роль і значення теми для діяльності майбутніх фахівців. Ця тема є 

вступною у навчальному курсі і передбачає опанування студентами науково-

теоретичних основ екологічного права. Тема передбачає вивчення основних, 

засадничих теоретичних положень про екологічне право: його поняття, 

предмет, метод, принципи, систему, джерела; поняття, види та особливості 

екологічних правовідносин. Історичні форми взаємодії суспільства i природи, 

їх розвиток на сучасному етапі та закріплення в праві. Екологічна політика 

України: проблеми правового регулювання. Гарантування екологічної 

політики держави. Екологічна політика, ідеологія, культура. Екологічна 

функція держави в умовах ринкових відносин. Перспективи розвитку 

екологічного права. Екологічне право складається з сукупності правових 

норм, встановлених державою i націлених на забезпечення раціонального 

використання, забезпечення, відновлення та охорону природних ресурсів у 

інтересах максимального задоволення матеріальних потреб та моральних 

благ свого i майбутнього існування людей, забезпечення здорового 

природного середовища. 

Предметом правового регулювання екологічного права є суспільно 

політичні відносини в галузі охорони, використання i відтворення природних 

ресурсів, забезпечення екологічної безпеки. Екологічне право як навчальна 

дисципліна складається з двох розділів: загальна частина, особлива частина.  

Ця тема має суттєве теоретико-методологічне значення для вивчення всіх 

подальших тем навчальної дисципліни. Успішне оволодіння цією темою – 

запорука вдалого засвоєння подальшого навчального матеріалу та 

формування уявлення про екологічне право як науку, галузь права і 

законодавства. 
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Ключові поняття: природа, як об'єкт використання i охорони. 

Поняття, предмет та система екологічного права. Джерела екологічного 

права. Особливості екологічного законодавства. 

 

 

ТЕМА 2. Правове забезпечення організації раціонального й ефективного 

природокористування. Забезпечення екологічної безпеки. Правові 

основи управління природокористуванням і охороною навколишнього 

природного середовища. 

Під джерелами права слід розуміти нормативні акти, які є юридичною 

базою для регулювання суспільних відносин. Джерела екологічного права 

послідовно впроваджують i закріплюють екологічну політику держави, 

сприяють її розвитку. Особливості джерел екологічного права. Види джерел 

екологічного права. Закони i підзаконні акти як джерела екологічного права. 

Конституція України в системі джерел екологічного права. Перспективи 

розвитку екологічного законодавства. 

Гарантування екологічної безпеки в Україні. Подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи. Охорона екологічних прав та інститутів 

громадян України. Подальший розвиток екологiзацiї суспільства. Аналіз 

Закону України "Про правий режим території, що зазнала радіоактивного 

забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 27 лютого 1991 року. 

Основні положення Закону. 

Основні екологічні права та обов'язки громадян України. Закріплення 

їх у законодавчих актах. Суб'єкти та об'єкти охорони навколишнього 

природного середовища. Форми i методи захисту прав суб’єктів у галузі 

охорони навколишнього середовища. Екологічні програми. Екологічна 

експертиза та її види. Державний та громадський контроль. 

Поняття i зміст державного управління природокористування. Органи 

управління природокористування та їх компетенція. Зміст права 

природокористування. Підстави припинення права природокористування. 

Державне управління в галузі природокористування полягає в 

організації раціонального природокористування. Принципи управління 

природокористування: Види управління в галузі природокористування. 

Загальне та спеціальне природокористування. Поняття кадастру. Кадастр - це 

звід (зведення) основних відомостей про той чи інший об’єкт природи. 

Їх види: органи управління природокористуванням. Компетенція з 

цього питання ВР України , Кабінету Міністрів України, місцевих Рад 

народних депутатів, а також спеціально вповноважених на це державних i 

громадських організацій. Поняття екологічних прав громадян. Гарантії 

захисту екологічних прав. Способи захисту екологічних прав. 

Поняття економіко-правового механізму в галузі екології. Екологічний 

контроль. Екологічний моніторинг, страхування та аудит. 

Роль і значення теми для діяльності майбутніх фахівців. Вивчення 

цієї теми необхідне для майбутньої діяльності фахівців у сфері комплексного 
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юридичного забезпечення державного управління використання природних 

ресурсів. 

Поняття i зміст державного управління природокористування. Органи 

управління природокористування ти їх компетенція. Зміст права 

природокористування. Підстави припинення права природокористування. 

Державне управління в галузі природокористування полягає в 

організації раціонального природокористування. Принципи управління 

природокористування: Види управління в галузі природокористування. 

Загальне та спеціальне природокористування. Поняття кадастру. Кадастр - це 

звід (зведення) основних відомостей про той чи інший об’єкт природи. 

Їх види: органи управління природокористуванням. Компетенція з 

цього питання ВР України , Кабінету Міністрів України, місцевих Рад 

народних депутатів, а також спеціально вповноважених на це державних i 

громадських організацій. Поняття екологічних прав громадян. Гарантії 

захисту екологічних прав. Способи захисту екологічних прав. 

Ключові поняття: державно-правове регулювання раціонального 

природокористування, форми та методи державно-правового регулювання 

раціонального природокористування, органи, що здійснюють державне 

регулювання екологічних правовідносин, економічний механізм 

природокористування. 

 

ТЕМА 3. Правове забезпечення раціонального використання і охорони 

земель в Україні 

Земля як об'єкт правової охорони земель. Поняття i значення правової 

охорони земель. Організаційно правові заходи охорони земель. Юридична 

відповідальність за порушення земельного законодавства. 

Поняття правового режиму використання, відновлення та охорони 

земель. Склад земельного фонду. Правове забезпечення приватизації земель. 

Право власності на землю. Підстави виникнення права власності на землю. 

Суб'єкти, об'єкти, зміст права власності на землю. Поняття, форми i види 

землекористування. Суб'єкти, об'єкти i зміст землекористування. 

Організаційно правові заходи охорони земель. Плата за землю.Правове 

забезпечення відшкодування збитків власникам i користувачам земель та 

втрат сільськогосподарської діяльності при вилученні земель для державних 

та громадських потреб. 

Роль і значення теми для діяльності майбутніх фахівців. Вивчення 

цієї теми необхідне для майбутньої діяльності фахівців у сфері комплексного 

юридичного забезпечення використання земельних ресурсів. 

Земля як об'єкт правової охорони земель. Поняття i значення правової 

охорони земель. Організаційно правові заходи охорони земель. Юридична 

відповідальність за порушення земельного законодавства. 

Поняття правового режиму використання, відновлення та охорони 

земель. Склад земельного фонду. Правове забезпечення приватизації земель. 

Право власності на землю. Підстави виникнення права власності на землю. 
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Суб'єкти, об'єкти, зміст права власності на землю. Поняття, форми i види 

землекористування. Суб'єкти, об'єкти i зміст землекористування. 

Організаційно правові заходи охорони земель. Плата за землю. Правове 

забезпечення відшкодування збитків власникам i користувачам земель та 

втрат сільськогосподарської діяльності при вилученні земель для державних 

та громадських потреб. 

Ключові поняття: втрати сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва; ґрунти; деградовані землі; державний земельний кадастр; 

земельна ділянка; землеустрій; землі водного фонду; землі житлової та 

громадської забудови; землі історико-культурного призначення; землі 

лісогосподарського призначення; землі оздоровчого призначення; землі 

природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; землі 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення; землі рекреаційного призначення; землі сільськогосподарського 

призначення; земля; категорії земель; консервація земель; малопродуктивні 

землі; моніторинг ґрунтів; моніторинг земель; охорона ґрунтів; охорона 

земель; порушені землі; рекультивація земель; техногенне забруднені землі; 

юридична відповідальність за земельні правопорушення. 

 

 

ТЕМА 4. Правове забезпечення раціонального використання і охорони 

вод в Україні 

Склад водного фонду. Юридична класифікація водних об’єктів. Води 

загальнодержавного та місцевого значення. Право власності на води. 

Суб'єкти, об'єкти, підстави виникнення, зміни i припинення права власності 

на води. Форми i методи захисту права на води. 

Види водокористувачів: первинні i вторинні. Види водокористування: 

загальне i спеціальне. Державний облік вод. Функції державного управління 

в галузі використання і охорони вод. Види відповідальності за порушення 

водного законодавства. Дисциплінарна, адмiнiстративна, цивільно-правова, 

кримінальна відповідальність. Водний кодекс України, його характеристика 

та основні положення 

Роль і значення теми для діяльності майбутніх фахівців. Вивчення 

цієї теми необхідне для майбутньої діяльності фахівців у сфері комплексного 

юридичного забезпечення використання водних ресурсів. 

Склад водного фонду. Юридична класифікація водних об’єктів. Води 

загальнодержавного та місцевого значення. Право власності на води. 

Суб'єкти, об'єкти, підстави виникнення, зміни i припинення права власності 

на води. Форми i методи захисту права на води. 

Види водокористувачів: первинні i вторинні. Види водокористування: 

загальне i спеціальне. Державний облік вод. Види відповідальності за 

порушення водного законодавства. Дисциплінарна, адміністративна, 

цивільно-правова, кримінальна відповідальність. Водний кодекс України, 

його характеристика та основні положення. 
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Ключові поняття: право водокористування, первинне та вторинне 

водокористування, водний фонд України, води загальнодержавного та 

місцевого значення, дозвіл на спеціальне водокористування, питне 

водопостачання, підземні води, юридична відповідальність за порушення 

законодавства у сфері використання водних ресурсів України 

 

ТЕМА 5. Правове забезпечення використання та охорони рослинного 

світу. Право лісокористування та його охорона 

Ліс як об'єкт правової охорони. Заходи щодо охорони лісів. 

Відповідальність за порушення лісового законодавства. Нормативно-правові 

акти в галузі забезпечення i охорони лісів. 

Ліс, як об'єкт правового регулювання, відтворення та охорони. Лісовий 

фонд України. Корисні властивості лісів. Групи лісів: водоохоронні, 

санітарно-гігієнічні та оздоровчі. Право лісокористування. Лісовий фонд - 

запаси деревини, призначеної для щорічної заготівлі під час рубок головного 

користування. Економічне стимулювання використання, відтворення, захисту 

та охорони лісів. Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну порушенням 

лісового законодавства, її особливості. 

Роль і значення теми для діяльності майбутніх фахівців. Вивчення 

цієї теми необхідне для майбутньої діяльності фахівців у сфері комплексного 

юридичного забезпечення використання об’єктів рослинного світу. 

Ліс як об'єкт правової охорони. Заходи щодо охорони лісів. 

Відповідальність за порушення лісового законодавства. Нормативно-правові 

акти в галузі забезпечення i охорони лісів. 

Ліс, як об'єкт правового регулювання, відтворення та охорони. Лісовий 

фонд України. Корисні властивості лісів. Групи лісів: водоохоронні, 

санітарно-гігієнічні та оздоровчі. Право лісокористування. Лісовий фонд - 

запаси деревини, призначеної для щорічної заготівлі під час рубок головного 

користування. Економічне стимулювання використання, відтворення, захисту 

та охорони 

лісів. Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну порушенням 

лісового законодавства, її особливості. 

Ключові поняття: відтворення лісів; державний лісовий кадастр; за-

гальне використання лісових ресурсів; захист лісів; Зелена книга України; 

земельна лісова ділянка; категорії лісів; ліміт використання лісових ресурсів; 

ліс; лісова ділянка; лісова сертифікація; лісовий квиток; лісовий ресурс; 

лісовий фонд; лісовпорядкування; лісорубний квиток; моніторинг лісів; 

охорона лісів; охорона рослинного світу; право власності на ліси; право 

користування лісами; природні рослинні ресурси; рослинний світ; спеціальне 

використання лісових ресурсів; такси обчислення розміру шкоди за 

лісопорушення; Червона книга^України; юридична відповідальність за 

порушення законодавства про рослинний світ і лісового законодавства. 

 

 



 

 

 

11 

ТЕМА 6. Правове регулювання використання і охорони тваринного 

світу 

Державний кадастр тваринного світу, державний контроль в галузі 

використання і охорони тваринного світу, загальне використання об’єктів 

тваринного світу, спеціальне використання об’єктів тваринного світу, 

лімітування в галузі використання об’єктів тваринного світу, любительське і 

спортивне рибальство, мисливство, охорона тваринного світу, такси 

нарахування розміру стягнень, юридична відповідальність за порушення 

законодавства про тваринний світ. 

Тваринний світ як об'єкт правового регулювання використання, 

відтворення та охорони. Організаційно-правові заходи охорони тваринного 

світу. Відповідальність за порушення лісового законодавства. Нормативно-

правові акти в сфері правового регулювання й охорони тваринного світу. 

Поняття, предмет та принципи фауністичного права. Суб'єкти, об'єкти, 

зміст фауністичних правовідносин. Право власності на тваринний світ. 

Форми права власності на тваринний світ. Право використання тваринного 

світу, його форми і види. Спеціальне використання об'єктів тваринного світу. 

Особливості управління в галузі використання, відтворення та охорони 

тваринного світу. Правові засади здійснення моніторінга і контролю за 

додержанням законодавства про тваринний світ. Червона книга України. 

Правове забезпечення охорони тваринного світу. Зміст правової охорони 

тваринного світу. Правові форми охорони тваринного світу. Особливості 

майнової відповідальності за заподіяну тваринному світу шкоду. Підстави 

адміністративної та кримінальної відповідальності. Закон України ―Про 

тваринний світ‖ від 3 березня 1993р., його основні положення. 

Роль і значення теми для діяльності майбутніх фахівців. Вивчення 

цієї теми необхідне для майбутньої діяльності фахівців у сфері комплексного 

юридичного забезпечення використання об’єктів тваринного світу. 

Державний кадастр тваринного світу, державний контроль в галузі 

використання і охорони тваринного світу, загальне використання об’єктів 

твариного світу, спеціальне використання об’єктів тваринного світу, 

лімітування в галузі використання об’єктів тваринного світу, любительське і 

спортивне рибальство, мисливство, охорона тваринного світу, такси 

нарахування розміру стягнень, юридична відповідальність за порушення 

законодавства про тваринний світ. 

Тваринний світ як об'єкт правового регулювання використання, 

відтворення та охорони. Організаційно-правові заходи охорони тваринного 

світу. Відповідальність за порушення лісового законодавства. Нормативно-

правові акти в сфері правового регулювання й охорони тваринного світу. 

Поняття, предмет та принципи фауністичного права. Суб'єкти, об'єкти, 

зміст фауністичних правовідносин. Право власності на тваринний світ. 

Форми права власності на тваринний світ. Право використання тваринного 

світу, його форми і види. Спеціальне використання об'єктів тваринного світу. 

Особливості управління в галузі використання, відтворення та охорони 
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тваринного світу. Правові засади здійснення моніторінга і контролю за 

додержанням законодавства про тваринний світ. Червона книга України. 

Правове забезпечення охорони тваринного світу. Зміст правової охорони 

тваринного світу. Правові форми охорони тваринного світу . Особливості 

майнової відповідальності за заподіяну тваринному світу шкоду. Підстави 

адміністративної та кримінальної відповідальності. Закон України ―Про 

тваринний світ‖ від 3 березня 1993р., його основні положення  

Ключові поняття: державний кадастр тваринного світу; державний 

контроль в галузі використання і охорони тваринного світу; загальне 

використання об'єктів тваринного світу; лімітування в галузі використання 

об'єктів тваринного світу; любительське і спортивне рибальство; мисливство; 

об'єкти тваринного світу; охорона тваринного світу; полювання; право 

використання об'єклв тваринного світу; промислове рибальство; рибальство; 

спеціальне використання об'єктів тваринного світу; такси нарахування 

розміру стягнень; тваринний світ; юридична відповідальність за порушення 

законодавства про тваринний світ 

 

 

ТЕМА 7. Правова охорона надр в Україні 

Стислий зміст теми. Видобування корисних копалин, геологічна 

інформація, геологічне вивчення надр, гірничий відвід, державна експертиза 

та оцінка запасів корисних копалин, державний геологічний контроль та 

нагляд, державний облік корисних копалин, дозвіл на користування ділянкою 

надр, корисні копалини загального призначення, корисні копалини 

спеціального призначення, надра, плата за користування надрами, правова 

охорона надр, юридична відповідальність за порушення законодавства про 

надра. 

Надра як об'єкт правової охорони. Поняття і зміст правової охорони 

надр. Відповідальність за порушенням законодавства про надра. 

Нормативно-правові акти в сфері охорони надр України. 

Особливості правового режиму надр. Фонд надр. Право власності на 

надра. Суб'єкти та об'єкти права власності на надра. Зміст права власності на 

надра. Правові форми і методи захисту права власності на надра. Право 

користування надрами та його види. Правові форми видобуття корисних 

копалин. Правові засади видобування корисних копалин місцевого значення. 

Правова охорона надрового забезпечення екологічної безпеки в процесі 

охорони i використання надр. Порушення законодавства про надра як 

підстави адміністративної i кримінальної відповідальності. 

Роль і значення теми для діяльності майбутніх фахівців. Вивчення 

цієї теми необхідне для майбутньої діяльності фахівців у сфері комплексного 

юридичного забезпечення використання надр. 

Видобування корисних копалин, геологічна інформація, геологічне 

вивчення надр, гірничий відвід, державна експертиза та оцінка запасів 

корисних копалин, державний геологічний контроль та нагляд, державний 
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облік корисних копалин, дозвіл на користування ділянкою надр, корисні 

копалини загального призначення, корисні копалини спеціального 

призначення, надра, плата за користування надрами, правова охорона надр, 

юридична відповідальність за порушення законодавства про надра. 

Надра як об'єкт правової охорони. Поняття і зміст правової охорони 

надр. Відповідальність за порушенням законодавства про надра. 

Нормативно-правові акти в сфері охорони надр України. 

Особливості правового режиму надр. Фонд надр. Право власності на 

надра. Суб'єкти та об'єкти права власності на надра. Зміст права власності на 

надра. Правові форми і методи захисту права власності на надра. Право 

користування надрами та його види. Правові форми видобуття корисних 

копалин. Правові засади видобування корисних копалин місцевого значення. 

Правова охорона надрового забезпечення екологічної безпеки в процесі 

охорони i використання надр. Порушення законодавства про надра як 

підстави адміністративної i кримінальної відповідальності. 

Ключові поняття: видобування корисних копалин; геологічна інфор-

мація; геологічне вивчення надр; гірничий відвід; державна експертиза та 

оцінка запасів корисних копалин; державний геологічний контроль; 

державний гірничий нагляд; державний облік корисних копалин; дозвіл на 

користування ділянкою надр; корисні копалини загальнодержавного 

значення; корисні копалини місцевого значення; корисні копалини; надра; 

плата за користування надрами; правова охорона надр; управління в галузі 

охорони і використання надр; юридична відповідальність за порушення 

законодавства про надра. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

№
 т

ем
и

 

Назви розділів і тем 

В
сь

о
г
о
 г

о
д

и
н

 Кількість годин  

за видами занять 

С
а
м

о
ст

.р
. 
/ 

ін
д

и
в

.р
. 

Використанн

я  

ТЗН та 

інших 

дидактичних 

засобів 

Взаємозв'язо

к  

з іншими  

дисциплінам

и 

Аудиторна робота 

В
сь

о
г
о

 

Л
ек

ц
ій

 

С
ем

ін
а
р

і

в
 

П
р

а
к

т
и

ч
 

М
К

 

1 

Екологічне право в правовій 

системі України 

12 4 2 2    8 мультимедійн

а презентація 

Теорія 

держави  та 

права 

2 

Правове забезпечення 

організації раціонального й 

ефективного природо-

користування. Забезпечення 

екологічної безпеки. Правові 

основи управління 

природокористуванням і 

охороною навколишнього 

природного середовища 

12 4 2 2    8 мультимедійн

а презентація 

Аграрне 

право, 

цивільне 

право  

3 Правове забезпечення 

раціонального використання і 

охорони земель в Україні 

12 4 2 2    8 мультимедійн

а презентація 

Адміністрати

вне право  

4 Правове забезпечення 

раціонального використання і 

охорони вод в Україні 

12 4 2 2    8 мультимедійн

а презентація 

Земельне 

право  

5 Правове забезпечення 

використання та охорони 

рослинного світу. Право 

лісокористування та його 

охорона 

14 4 2  2    10 мультимедійн

а презентація 

Земельне 

право  

6 

Правове регулювання 

використання і охорони 

тваринного світу 

14 4 2 2    10 мультимедійн

а презентація 

Цив.право, 

крим.право 

адмін.право  

7 

Правова охорона надр в 

Україні 

12 4 2 2    8 мультимедійн

а презентація 

Цив.право, 

крим.право,адмін

право  

  Модульний контроль          2       

  Усього за семестр 90 54 14 14  2 60     

  Форма підсумкового 

контролю 

     Екзамен     
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5. Теми  семінарських занять 

 

ТЕМА 1. Екологічне право в правовій системі України права  

ТЕМА 2. Правове забезпечення організації раціонального й ефективного 

природокористування. Забезпечення екологічної безпеки. Правові 

основи управління природокористуванням і охороною навколишнього 

природного середовища  

ТЕМА 3. Правове забезпечення використання та охорони земель в 

Україні  

ТЕМА 4. Правове забезпечення раціонального використання і охорони 

вод в Україні 

ТЕМА 5. Правове забезпечення використання та охорони рослинного 

світу. Право лісокористування та його охорона ТЕМА  7. Поняття, зміст 

та види трудового договору 

ТЕМА 6. Правове регулювання використання і охорони тваринного 

світу  

ТЕМА 7. Правова охорона надр в Україні 
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7. Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

 

Питання для самостійного вивчення: 
1. Які основні форми взаємодії суспільства і природи та форми 

охорони природи? 

2. Яке на вашу думку соціальне призначення екологічного права та 

мета його вивчення? 

3. Які суспільні відносини регулює екологічне право і яка їх 

структура? 

4. У чому суть комплексного підходу до регулювання відносин по 

охороні і раціональному використанню природних ресурсів? 

5. У системі яких екологічних відносин більш прийнятним є 

застосування адміністративно-правового методу регулювання, а в яких 

цивільно-правового? 

6. Що виступає об'єктами екологічного права? 

7. Дайте перелік основних диференційованих об'єктів екологічного 

права та ознайомтесь з їх визначеннями, що даються у відповідних 

поресурсових кодексах та законах. 

8. Правова характеристика основоположних принципів екологічного права. 

9. Обгрунтуйте власну точку зору щодо екологічного права як галузі права, 

визначте його зв'язок та співвідношення з іншими галузями права. 

Рекомендована література до Теми 1: 1, 1.2.2, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.14, 

1.2.15, 1.2.24, 1.2.25, 1.2.33, 1.2.46, 1.2.47, 1.2.50, 2.1-2.9, 3.7, 3.10-3.12, 3.14-

3.15, 4.2, 4.10, 4.12, 4.20, 4.21, 4.23-4.24, 4.33, 4.34, 4.38-4.43, 4.49, 4.51, 4.57, 

4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.76, 4.77, 4.83-4.85, 4.86-4.89, 4.93, 4.96, 4.97, 4.99, 

4.105, 4.106, 4.114, 4.115, 4.120-4.126, 5.1-5.17 

 

ТЕМА 2. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

РАЦІОНАЛЬНОГО Й ЕФЕКТИВНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. ПРАВОВІ ОСНОВИ 

УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ І ОХОРОНОЮ 

НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Питання для самостійного вивчення: 
1. Юридична природа екологічної безпеки. Особливості правовідносин 

у галузі забезпечення екологічної безпеки. Юридичні гарантії забезпечення 

екологічної безпеки. 

2. Ядерне законодавство України та пріоритети безпеки людини і 

навколишнього середовища. Основні принципи радіаційного захисту. 

Відшкодування ядерної шкоди. Правовий режим зон надзвичайних 

екологічних ситуацій та територій, забруднених внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 
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3. Поняття і зміст правових форм забезпечення безпеки людини. 

Нормативно-правове стимулювання забезпечення вимог безпеки в процесі 

здійснення наукових досліджень. Додержання вимог правового забезпечення 

екологічної безпеки в агропромисловому виробництві і при реалізації 

сільськогосподарської продукції. Юридична відповідальність за порушення 

прав громадян на екологічну безпеку. 

4. Правове забезпечення санітарно-епідемічної безпеки населення 

Правове регулювання якості та безпечність продуктів харчування і 

продовольчої сировини. Правові основи забезпечення екологічної безпеки 

навколишнього виробничого середовища. 

5.Поняття і зміст державного управління природокористування. 

6. Державний екологічний моніторинг. Ведення поресурсових 

кадастрів. 

7. Органи управління природокористування ти їх компетенція 

(Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, місцеві державні 

адміністрації). 

8. Зміст права природокористування 

9. Підстави виникнення і припинення права природокористування. 

10. Основні екологічні права та обов’язки людини і громадянина 

передбачені Конституцією України. 

 

Рекомендована література до Теми 2: 1, 1.2.2, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.14, 

1.2.15, 1.2.24, 1.2.25, 1.2.33, 1.2.46, 1.2.47, 1.2.50, 2.1-2.9, 3.7, 3.10-3.12, 3.14-

3.15, 4.2, 4.10, 4.12, 4.20, 4.21, 4.23-4.24, 4.33, 4.34, 4.38-4.43, 4.49, 4.51, 4.57, 

4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.76, 4.77, 4.83-4.85, 4.86-4.89, 4.93, 4.96, 4.97, 4.99, 

4.105, 4.106, 4.114, 4.115, 4.120-4.126, 5.1-5.17 

 

ТЕМА 3. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА 

ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ 

Питання для самостійного вивчення: 
1. Визначте поняття: «земля», «землі», «ґрунти», «земельна ділянка». 

2. Які категорії земель передбачені Земельним кодексом України? 

Чим регулюється їх правовий режим? 

3. Які види прав на землю передбачені Земельним кодексом України? 

Дайте їм характеристику. 

4. Які органи центральної виконавчої влади здійснюють функції 

управління в галузі охорони і раціонального використання земель? Чим 

визначений їх правовий статус? Якими повноваженнями вони наділені? 

5. Дайте перелік функцій державного управління в галузі 

використання і охорони земель. 

6. Які заходи включені в зміст землеустрою? 

7. Що таке державний земельний кадастр та моніторинг земель? 

Рекомендована література до Теми 4: 1, 1.2.2, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.14, 

1.2.15, 1.2.24, 1.2.25, 1.2.33, 1.2.46, 1.2.47, 1.2.50, 2.1-2.9, 3.7, 3.10-3.12, 3.14-
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3.15, 4.2, 4.10, 4.12, 4.20, 4.21, 4.23-4.24, 4.33, 4.34, 4.38-4.43, 4.49, 4.51, 4.57, 

4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.76, 4.77, 4.83-4.85, 4.86-4.89, 4.93, 4.96, 4.97, 4.99, 

4.105, 4.106, 4.114, 4.115, 4.120-4.126, 5.1-5.17 

 

ТЕМА 4. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ВОД В УКРАЇНІ 

Питання для самостійного вивчення: 

 

1. Води як об’єкт правового регулювання, використання, відтворення 

та охорони. Склад водного фонду. 

2. Право власності на води. Суб’єкти, об’єкти, підстави виникнення, 

зміни і припинення права власності на води. 

3. Характеристика відносин водокористування: суб’єкти, об’єкти, зміст. 

Класифікація відносин водокористування. Загальне та спеціальне 

водокористування. Виникнення, зміна та припинення відносин 

водокористування. 

4. Особливості управління в галузі використовування, відновлення та 

охорони вод. Правові форми планування використовування, відновлення та 

охорони вод. 

5. Планування і програмування. Державний облік вод. Державний 

моніторинг вод. Державна екологічна експертиза. Розподіл і перерозподіл 

водних ресурсів. Лімітування в галузі використання вод. Стандартизація і 

нормування. Державний контроль в галузі використання і охорони вод. 

6. Правова охорона вод. Правові форми охорони вод. Майнова 

відповідальність за шкоду, заподіяну порушенням водного законодавства. 

Водні правопорушення як підстави адміністративної і кримінальної 

відповідальності. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 1, 1.2.2, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.14, 

1.2.15, 1.2.24, 1.2.25, 1.2.33, 1.2.46, 1.2.47, 1.2.50, 2.1-2.9, 3.7, 3.10-3.12, 3.14-

3.15, 4.2, 4.10, 4.12, 4.20, 4.21, 4.23-4.24, 4.33, 4.34, 4.38-4.43, 4.49, 4.51, 4.57, 

4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.76, 4.77, 4.83-4.85, 4.86-4.89, 4.93, 4.96, 4.97, 4.99, 

4.105, 4.106, 4.114, 4.115, 4.120-4.126, 5.1-5.17 

 

ТЕМА 5. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА 

ОХОРОНИ РОСЛИННОГО СВІТУ. ПРАВО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ 

ТА ЙОГО ОХОРОНА 

Питання для самостійного вивчення: 
1. Розкрийте зміст понять «ліс», «рослинний світ», «лісові ресурси», 

«природні рослинні ресурси». 

2. Охарактеризуйте режим власності на ліси. 

3. Який правовий режим окремих дерев, які не входять до лісового 

фонду України? Хто здійснює управління ними? 
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4. На основі аналізу норм Лісового кодексу України визначте, у 

чому полягають відмінності в правовому режимі окремих категорій лісів. 

5. Дайте характеристику різновидів використання лісових ресурсів. 

6. Які відмінності в режимі здійснення постійного та тимчасового 

(довгострокового і короткострокового) користування лісами? 

7. Чим посвідчується право спеціального використання лісових 

ресурсів? 

8. Проаналізуйте порядок і методику справляння плати за 

спеціальне лісокористування. 

Рекомендована література до Теми 3: 1, 1.2.2, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.14, 

1.2.15, 1.2.24, 1.2.25, 1.2.33, 1.2.46, 1.2.47, 1.2.50, 2.1-2.9, 3.7, 3.10-3.12, 3.14-

3.15, 4.2, 4.10, 4.12, 4.20, 4.21, 4.23-4.24, 4.33, 4.34, 4.38-4.43, 4.49, 4.51, 4.57, 

4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.76, 4.77, 4.83-4.85, 4.86-4.89, 4.93, 4.96, 4.97, 4.99, 

4.105, 4.106, 4.114, 4.115, 4.120-4.126, 5.1-5.17 

 

ТЕМА № 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ І 

ОХОРОНИ ТВАРИННОГО СВІТУ 

Питання для самостійного вивчення: 
 

1. Що відноситься до об'єктів тваринного світу, які підлягають охороні і 

використанню? 

2. Які особливості тваринного світу як об'єкта регулювання екологічного 

права? 

3. Проаналізуйте режим власності на об'єкти тваринного світу. 

4. Які з видів використання об'єктів тваринного світу, визначених 

Законом України «Про тваринний світ», належать до загального, а які до 

спеціального використання? 

5. Який порядок здійснення полювання? 

6. На основі Закону України «Про мисливське господарство та 

полювання» перерахуйте дії, які можуть кваліфікуватись як «незаконне 

полювання». 

7. Які види використання риби та водних живих ресурсів передбачені 

законодавством України і чим вони регулюються? 

8. Проаналізуйте підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють 

порядок стягнення плати за спеціальне використання диких тварин та 

охарактеризуйте цей порядок. 

9. Які органи державної виконавчої влади здійснюють управління в галузі 

охорони і використання об'єктів тваринного світу? Які їх повноваження в цій 

галузі? 

Рекомендована література до Теми 3: 1, 1.2.2, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.14, 

1.2.15, 1.2.24, 1.2.25, 1.2.33, 1.2.46, 1.2.47, 1.2.50, 2.1-2.9, 3.7, 3.10-3.12, 3.14-

3.15, 4.2, 4.10, 4.12, 4.20, 4.21, 4.23-4.24, 4.33, 4.34, 4.38-4.43, 4.49, 4.51, 4.57, 

4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.76, 4.77, 4.83-4.85, 4.86-4.89, 4.93, 4.96, 4.97, 4.99, 

4.105, 4.106, 4.114, 4.115, 4.120-4.126, 5.1-5.17 
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ТЕМА 9 ПРАВОВА ОХОРОНА НАДР В УКРАЇНІ 

Питання для самостійного вивчення: 

 

1. Що таке надра як природний об'єкт та об'єкт еколого-правових 

відносин? Яке співвідношення понять «надра» і «корисні копалини»? 

2. На основі аналізу норм Кодексу України про надра покажіть 

відмінність в правовому режимі корисних копалин загальнодержавного і 

місцевого значення. 

3. Які юридичні факти є підставою для виникнення відносин 

користування надрами? 

4. Якими державними органами і в якому порядку здійснюється 

надання дозволів та гірничих відводів на користування надрами? 

5. Проаналізуйте ст. 23 Кодексу України про надра і обґрунтуйте, чи 

передбачено законодавством право загального користування надрами. 

6. Які основні функції державного управління в галузі використання і 

охорони надр? 

7. Які органи державної виконавчої влади здійснюють функції управління 

в галузі охорони і використання надр? Розмежуйте їх повноваження. 

8. Розмежуйте функції гірничого нагляду і геологічного контролю. 

9. Які основні вимоги охорони надр передбачені Кодексом України про 

надра? 

10. Які органи розглядають адміністративні справи про порушення в 

галузі охорони і використання надр? 

Рекомендована література до Теми 9: 1, 1.2.2, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.14, 

1.2.15, 1.2.24, 1.2.25, 1.2.33, 1.2.46, 1.2.47, 1.2.50, 2.1-2.9, 3.7, 3.10-3.12, 3.14-

3.15, 4.2, 4.10, 4.12, 4.20, 4.21, 4.23-4.24, 4.33, 4.34, 4.38-4.43, 4.49, 4.51, 4.57, 

4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.76, 4.77, 4.83-4.85, 4.86-4.89, 4.93, 4.96, 4.97, 4.99, 

4.105, 4.106, 4.114, 4.115, 4.120-4.126, 5.1-5.17 

 

ТЕМА 10 ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ПРИРОДНО ЗАПОВІДНОГО 

ФОНДУ 

Питання для самостійного вивчення: 

 

1. Природно-заповідний фонд України як об’єкт правової охорони: 

поняття, склад, загальна характеристика. Види об’єктів природно-

заповідного фонду. 

2. Форми права власності на території та об’єкти природно-заповідного 

фонду. Зміст та припинення права власності на території та об’єкти 

природно-заповідного фонду. 
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3. Створення та оголошення об’єктів та територій природно-

заповідного фонду. Особливості управління в галузі охорони і використання 

природно-заповідного фонду. Функції управління в галузі охорони і 

використання природно-заповідного фонду. 

4. Правопорушення в галузі охорони і використання природно-

заповідного фонду як підстави для юридичної відповідальності. 

5. Правовий режим окремих об’єктів і територій природно-заповідного 

фонду. Правовий режим природного заповідника. Особливості правового 

режиму національного природного парку. Правовий режим національних 

ландшафтних парків. Правовий режим заказників. Особливості правових 

режимів пам’яток природи і заповідних урочищ. Правовий режим 

зоологічного парку. Особливості правового режиму парку – пам’ятки садово-

паркового мистецтва. Правовий режим охоронних зон природно-заповідного 

фонду. 

6. Правовий режим лікувально-оздоровчих, курортних та рекреаційних 

зон. Правовий режим інших складових екомережі: водно-болотні угіддя, 

полезахисні лісові смуги, радіоактивно забруднені землі. 

Рекомендована література до Теми 10: 1, 1.2.2, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.14, 

1.2.15, 1.2.24, 1.2.25, 1.2.33, 1.2.46, 1.2.47, 1.2.50, 2.1-2.9, 3.7, 3.10-3.12, 3.14-

3.15, 4.2, 4.10, 4.12, 4.20, 4.21, 4.23-4.24, 4.33, 4.34, 4.38-4.43, 4.49, 4.51, 4.57, 

4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.76, 4.77, 4.83-4.85, 4.86-4.89, 4.93, 4.96, 4.97, 4.99, 

4.105, 4.106, 4.114, 4.115, 4.120-4.126, 5.1-5.17 
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8.  Завдання для індивідуальної роботи 

 

ТЕМА 1. Екологічне право в правовій системі України  

 

Теми для рефератів: 
1. Принципи екологічного права та екологічної політики України 

2. Загальнахарактеристика джерел екологічного права 

3. Основні засади екологічного права 

4. Екологічні права та обов’язки громадян 

5. Гарантії, охорона, форми та способи захисту екологічних прав 

громадян 

6. Конституційні екологічні права громадян 

7. Особливості права власності на природні ресурси та комплекси 

8. Система екологічного права 

9. Предмет екологічного права та види еколого-правових відносин 

10. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного 

права 

 

ТЕМА 2. Правове забезпечення організації раціонального й ефективного 

природокористування. Забезпечення екологічної безпеки. Правові 

основи управління природокористуванням і охороною навколишнього 

природного середовища  

 

Теми для рефератів: 

1. Підстави і порядок виникнення права природокористування 

2. Підстави і порядок припинення, зупинення, зміни права 

природокористування 

3. Використання природних ресурсів на умовах оренди 

4. Захист прав природо користувачів 

5. Охорона та гарантії права власності на природні ресурси та 

комплекси. Відповідальність за порушення прав власників та 

права власності на природні ресурси 

6. Правові заходи щодо забезпечення вимог екологічної безпеки 

7. равове забезпечення ризику в галузі екологічних правовідносин 

8. Поняття надзвичайних екологічних ситуацій, їх ознаки та 

класифікація 

9. Екологічний аудит та страхування 

10. Правові заходи щодо забезпечення захисту населення захисту 

населення та територій, запобігання та ліквідації наслідків НЕС 

11. Поняття управління природокористуванням і охороною довкілля 

12. Система і компетенція органів управління 

природокористуванням і охороною довкілля 

13. Правові питання участі громадськості в управлінні 

14. Державний земельний кадастр 
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ТЕМА 3. Правове забезпечення використання та охорони земель в 

Україні 

 

Теми для рефератів: 

1. Правове регулювання у сфері охорони земель 

2. Правове забезпечення раціонального використання земель як об’єкта 

природи 

3. Поняття і зміст правової охорони земель 

4. Нормування і стандартизація у галузі охорони земель 

5. Рекультивація земель 

6. Консервація земель 

7. Адаптація національного земельного законодавства до права 

Європейського Союзу 

8. Вирішення земельний спорів у системі гарантій захисту земельних 

прав 

9. Державна реєстрація земельних прав 

10. Контроль за використанням та охороною земель 

 

ТЕМА 4. Правове забезпечення раціонального використання і 

охорони вод в Україні   

 

Теми для рефератів: 

1. Актуальні проблеми правової охорони вод в Україні 

2. Водне законодавство України 

3. Право власності на води та право користування водними об’єктами на 

умовах оренди 

4. Правова охорона вод 

5. Управління в галузі використання і охорони вод та відтворення водних 

ресурсів 

6. Юридична відповідальність за порушення водного законодавства 

7. Право водокористування 

8. Обмеження права користування землями водного фонду 

9. Спори з питань використання і охорони вод та відтворення водних 

ресурсів 

10. Характеристика водно-болотних угідь 

 

ТЕМА 5. Правове забезпечення використання та охорони рослинного 

світу. Право лісокористування та його охорона 

 

Теми для рефератів: 

1. Законодавство України про рослинний сівт 

2. Використання об’єктів рослинного світу 

3. Правова охорона рослинного світу 
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4. Актуальні проблеми правової охорони лісів в Україні 

5. Ліси як об’єкт правової охорони та використання в Україні 

6. Нормативно-правове регулювання лісових правовідносин 

7. Організація і ведення лісового господарства 

8. Охорона і захист лісів 

9. Особливості використання земель лісогосподарського призначення 

10. Вирішення спорів у сфері охорони, захисту, використання та 

відтворення лісів, відповідальність за порушення лісового 

законодавства 

 

ТЕМА 6 Правове регулювання використання і охорони тваринного 

світу 

 

Теми для рефератів: 

1. Загальна характеристика тваринного світу і проблем його охорони та 

використання 

2. Загальна характеристика законодавства про тваринний світ 

3. Правове регулювання ведення мисливського господарства та 

здійснення палювання 

4. Правове регулювання здійснення промислового рибальства 

5. Організаційно-правові заходи щодо охорони тваринного світу 

6. Особливості міжнародної торгівлі об’єктами тваринного світу, що 

перебувають під загрозою зникнення 

7. Юридична відповідальність за порушення законодавства про 

тваринний світ 

8. Загальна характеристика використання об’єктів тваринного світу 

9. Правове регулювання здійснення любительського та спортивного 

рибальства 

10. Обєкти тваринного світу, їхнє правове визначення та право 

власності на них 

 

ТЕМА 7. Правова охорона надр в Україні 

 

Теми для рефератів: 

1. Державний фонд надр як об’єкт правової охорони та використаня 

2. Загальні проблеми охорони та використання надр в Україні 

3. Законодавство України про надра 

4. Правова охорона надр 

5. Вирішення спорів з питань користування надрами. Відповідальність за 

порушення законодавства про надра 

6. Надання надр у користування 

7. Надра як об’єкт правової охорони та використання 

8. Суб’єкти та об’єкти права надрокористування 

9. Особливості виникнення права користування надрами 
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10. Підстави припинення права користування надрами 
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9. Методи контролю 

 

поточний контроль: опитування, тестування, письмові завдання, задачі; 

проміжний контроль: письмові контрольні роботи з окремих блоків тем, 

підсумковий модульний контроль; 

     підсумковий контроль: залік; 

     подальший контроль: «зрізи» знань, кваліфікаційні завдання. 
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10. Схеми нарахування балів 
 
Схема нарахування балів за формамою контролю для дисципліни 

«Екологічне право». В осiнньому семестрi навчальним планом передбачено 

два модульних контролi протягом семестру за денною формою навчання 
 

МОДУЛЬ 1 (М1) МОДУЛЬ 2 (М2) 

З
А

Л
IК

 (
З

) 

Поточний контроль 1 (ПК1) 

м
о
д

у
л

ь
н

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

(М
К

1
) 

Поточний контроль 2 (ПК2) 

м
о
д

у
л

ь
н

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

(М
К

2
) 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤30 ≤15 ≤15 ≤30 ≤15 ≤15 

≤60 ≤40 ≤60 ≤40 

М1=ПК1+МК1≤100 М2 = ПК2 + МК2 ≤ 100 

Підсумкова оцінка (П)= 
М1+М2 

≤100 
2 

Підсумкова оцінка у випадку 

складання екзамену (П) = 

ПК1+ПК2 
+Е≤100 ≤40 

2 
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1. Шкала оцінювання: 100-бальна, національна та ECTS 
2.  

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 
роботи, практики 

для заліку 

90-100 А відмінно  
 

зараховано 
83-89 В 

добре  
75-82 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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12. Рекомендована література 

 

1. Основна: 

1.1. Конституція України ( із змінами) від 28 червня 1996р. // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua 

1.2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua  

1.3. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua  

1.4. Кодекс України Про надра  від 27 липня 1994 року // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua  

1.5. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua  

1.6. Повітряний кодекс України від 4 травня 1993 року // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua  

1.7. Кодекс України про адміністративні правопорушення // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua  

1.8. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua  

1.9. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua  

1.10. Податковий кодекс України // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: www.rada.gov.ua 

1.2. акти міжнародного права 

1.2.1. «Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в 

процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються 

довкілля» від 25.06.1998 р. // Закон і бізнес. – 2002. Листоп. - № 44. 

1.2.2. Угода між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про 

співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища від 16.12.1994 

р. // Міжнародне приватне право. Двосторонні міжнародні економічні 

договори України. Том 2. – Port-Royal, Київ, 2000. 

1.2.3. Меморандум між Урядом України і Урядом Республіки Грузія 

про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища від 

13.04.1993 р. // Офіційний вісник України. – 2005. - № 24 (01.07.2005). – Ст. 

1384. 

1.3. закони: 

1.3.1. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 

1996 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua  

1.3.2. Про всеукраїнський та місцеві референдум: Закон України від 3 
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1.4.20. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної 

таємниці. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р.№ 611 // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show 

1.4.21. Про затвердження Програми забезпечення безпеки дорожнього 

руху та екологічної безпеки транспортних засобів. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 6 квітня 1998 року № 456 // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show 

1.4.22. Порядок встановлення нормативів збору за забруднення 

навколишнього природного середовища і стягнення цього збору. Постанова 

Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року №303 // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show 

1.4.23. Про затвердження Положення про державну систему 

моніторингу довкілля. Постанова КМ України від 30 березня 1998 р. № 391// 

Офіційний вісник України.- 1998.- №13.- ст. 495. 

1.4.24. Про затвердження Порядку здійснення любительського і 

спортивного рибальства: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 

1998 р. № 1126 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show 

1.4.25. Про затвердження Положення про гігієнічну регламентацію та 

державну реєстрацію небезпечних факторів і Порядку оплати робіт із 

проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних 

факторів: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. № 420 

// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show 

1.4.26. Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і 

перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів: Постанова Кабінету 

Міністрів України № 1218 від 3 серпня 1998 року // Офіційний вісник 

України. - 1998. - № 31. - Ст. 1183. 

1.4.27. Про державну програму поводження з радіоактивними 

відходами: Постанова Кабінету Міністрів України № 480 від 29 квітня 1996 

року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show 

1.4.28. Про затвердження Положення про контроль за 

транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією / 

видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 13 липня 2000 року № 1120 // Офіційний вісник 

України. - 2000. - № 29.- Ст. 1217. 

1.4.29. Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення 

відходів. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року № 
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1.4.30. Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, 

оброблення та утилізації відходів. Постанова Кабінету Міністрів України 

№ 1360 від 31 серпня 1998 року // Офіційний вісник України. - 1998.-№35.-

Ст. 1307. 
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1.4.31. Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних 

відходів. Постанова Кабінету-Міністрів України № 1217 від 3 серпня 1998 

року // Офіційний вісник України. - 1998. -№ 3І.-Ст. 1182. 

1.4.32. Про заходи щодо збору, переробки та утилізації використаної 

тари й упаковки. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 

року № 261 // Зібрання законодавства України. Постанови та розпорядження 

КМ України. - 1998. — № 6. — Ст. 152. 

1.4.33. Про затвердження Порядку ведення державного обліку та 

паспортизації відходів. Постанова Кабінету Міністрів України № 2034 від 1 

листопада 1999 року // Офіційний вісник України. — 1999. — №44. - Ст.2191. 

1.4.34. Про порядок i періодичність обнародування відомостей про 
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населення; постанова Ради Міністрів України від 25 квітня 1990р. № 100 
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державного бюджету. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 
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1.4.37. Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання 
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загальнодержавного значення Постанова Кабінету Міністрів України від 10 

серпня 1992 року № 459 // ЗП України. - 1992. - № 9. - Ст. 217. 

1.4.38. Про затвердження Положення про Державний фонд охорони 

навколишнього природного середовища. Постанова Кабінету Міністрів 

України від 7 травня 1998 року № 634 // Офіційний вісник України. - 1998. - 
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1.4.39. Про використання коштів фондів охорони навколишнього 

природного середовища. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 

1999 року № 1185. 

1.4.40. Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до 

природоохоронних заходів. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 

вересня 1996 року № 1147//ЗП України. - 1996.-№ 18.-Ст.505. 

1.4.41. Про затвердження Положення про регіональні кадастри 

природних ресурсів. Постанова кабінету міністрів України від 28 грудня 2001 

року № 1781 //Офіційний вісник України.-2002.-№1.-Ст. 9. 

1.4.42. Про Методику грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення та населених пунктів. Постанова Кабінету Міністрів України від 

23 березня 1995 року № 213 // ЗП України. — 1995. -№6.-Ст. 151. 

1.4.43. Про затвердження Методики грошової оцінки земель 
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Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 року № 525 // 

Офіційний вісник України. - 1997. - Число 23. - С. 87. 
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1.4.44. Положення про порядок організації та проведення міжнародних 

конкурсів (тендерів) на укладення контрактів на користування надрами. 

Затверджено Постановою КМ України  від 8 червня 1998 р. №841 // 

Офіційний Вісник України.- 1998.- №23.-ст.838.  

1.4.45. Про затвердження Положення про порядок надання гірничих 

відводів. Постанова КМ України  від 27 січня  1995.- №4.- ст.94. 

1.4.46. Про затвердження переліку корисних копалин 

загальнодержавного та місцевого значення. Постанова КМ України  від 12 

грудня 1994 р. №827 // ЗП України.- 1995.- №2.- ст.42. 

1.4.47. Про затвердження базових нормативів плати за користування 

надрами для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за 

користування надрами за видобування корисних копалин: Постанова КМ 

України від 12 вересня 1997 р.№ 1014 // Офіційний Вісник України.- 1997.- 

№38. 

1.4.48. Про плату за користування надрами в цілях, не пов’язаних з 

видобуванням корисних копалин: Постанова КМ України  від 18 листопада 

2000 р. № 1682 // Офіційний Вісник України. - 2000.- №46. 

1.4.49. Про затвердження нормативів збору за спеціальне використання 

водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики 

і водного транспорту. Постанова Кабінету Міністрів України піл 18 травня 

1999 року № 836 // Офіційний пісник України. - 1999. -№ 20. - Ст. 889. 

1.4.50. Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від 

забруднення зворотними водами: Постанова Кабінету Міністрів України від 

25 березня 1999 року № 465 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 13.-

С.Т.518. 

1.4.51. Про затвердження Положення про водно-болотні угіддя 

загальнодержавного значення: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 

лютого 1999 року № 166 // Офіційний вісник України. — 1999. -№6.-Ст. 198. 

1.4.52. Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів: 

Постанова Кабінету Міністрів України віл 18 грудня 1998 року № 2024 // 

Офіційний вісник України. - 1998. - № 51,- Ст. 1890, 

1.4.53. Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку 

установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №347 // 

Офіційний вісник України 1997 Число 16. – Ст. 80. 

1.4.54. Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування 

збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших 

плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України. 
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1.4.56. Про затвердження Порядку ведення державного обліку лісів і 

державного лісового кадастру. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 

вересня 1995 року № 767 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show 

1.4.57. Про затвердження порядку поділу лісів на групи віднесення їх 

до категорії захищеності та виділення особливо захисних земельних ділянок 

лісового фонду. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 

року № 557 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show 

1.4.58. Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне 

використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками 

лісового фонду. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 року 
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використання рибних та інших водних живих ресурсів. Постанова Кабінету 
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України. Постанова Кабінету Міністрів від 13 серпня 1999 року № 1490 // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show 
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show 

1.4.75. Про затвердження Порядку розроблення та затвердження 

нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із 

стаціонарних джерел. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 

2001 року № 303 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show 

1.4.76. Про затвердження Концепції створення єдиної системи 

запобігання і реагування на аварії, катастрофи та інші надзвичайні ситуації. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 липня 1995р. № 501 // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show 

1.4.77. Про затвердження Концепції зменшення обсягів викидів важких 

металів в атмосферне повітря. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 1 
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серпня 2000 року № 1291 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show 

1.4.78. Про затвердження Порядку організації та проведення 

моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 9 березня 1999 року № 343 // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show 

1.4.79. Про затвердження Порядку проведення та оплату робіт, 

пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарних джерел, обласних підприємств, установ, 

організацій та громадян-суб'ектів підприємницької діяльності, які отримали 

такі дозволи. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року 

№ 302 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show  

1.4.80. Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі 

охорони атмосферного повітря. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 

грудня 2001 року № 1655 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show 

1.4.81. Про Порядок розгляду і затвердження нормативів 

граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів 

стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря. Постанова 

Кабінету України від 13 березня 2002 року № 300 // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show 

1.4.82. Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на 

користування надрами: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 

№ 615 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/615-2011-п 

1.4.83. Про затвердження Положення  про  першовідкривачів родовищ  

корисних  копалин:  Постанова   Кабінету Міністрів України від І лютого 

1995 року № 80 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 

1.4.84. Про затвердження Порядку державного обліку родовищ, запасів 

і проявів корисних копалин:  Постанова Кабінету  Міністрів України від 31 

січня 1995 року № 75 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 

1.4.85. Про затвердження Положення про порядок здійснення 

державного гірничого нагляду: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 

лютого 1995 року № 134 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 

1.4.86. Про затвердження Положення про порядок розпорядження 

геологічною інформацією: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 

червня 1995 року № 423 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 

1.4.87. Про затвердження Порядку надання водно-болотним, угіддям 

статусу водно-болотних угідь міжнародного значення: Постанова Кабінету 
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Міністрів України від 29 серпня 2002 року // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 

1.4.88. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватись бюджетними установами природно-заповідного фонду. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1913 // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 

1.4.89. Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування 

шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах 

території та об'єктів природно-заповідного фонду України від 21 квітня 1998 

року №521 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 

1.4.90. Про Державну службу заповідної справи. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 9 серпня 2001  року №1000 // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 

1.4.91. Про службу державної охорони природно-заповідного фонду 

України: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 2000 року № 

1127 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 

1.4.92. Про затвердження Положення про Зелену книгу України:; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1286 // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1286-2002-п 

1.4.93. Про затвердження Правил промислового рибальства в басейні 

Чорного моря: Наказ Держкомрибгоспу України від 8 грудня 1998 року № 

164 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 

1.4.94. Про затвердження Правил промислового рибальства в 

рибогосподарських водних об'єктах України: Наказ Держкомрибгоспу 

України від 18 березня 1999 року № 33 // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0326-99 

1.4.95. Про затвердження Правил видачі дозволів на спеціальне 

використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу, віднесених до 

природних ресурсів загальнодержавного значення: Наказ Мінекобезпеки 

України від 26 травня 1999 року № 115 // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0608-99 

1.4.96. Про затвердження Такс нарахування розміру стягнення за 

збитки. заподіяні незаконним добуванням або знищенням диких звірів і 

птахів (крім видів, занесених до Червоної Книги України) їх жител, 

біотехнічних споруд: Наказ Мінлісгоспу, Мінекобезпеки України №24/32 від 

12 березня 1996 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 

1.4.97. Інструкція про порядок обчислення та внесення платежів за 

спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів. Наказ 

Державного комітету рибного господарства України, Міністерства економіки 

України, Міністерства фінансів України, Мінприроди України, Державної 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1286-2002-п
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
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податкової адміністрації України від 24 грудня 1999 року № 

167/156/299/300/650 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 

1.4.98. Про затвердження Типового договору про умови ведення 

мисливського господарства: Наказ Мінлісгоспу від 12 грудня 1996 року № 

153 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 

1.4.99. Про затвердження Положення про громадських мисливських 

інспекторів: Наказ Мінлісгоспу від 1 березня 2002 року № 27 // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 

1.4.100. Про затвердження переліків корисних копалин 

загальнодержавного та місцевого значення: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 12.12.1994 № 827 // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/827-94-п 

1.4.101. Інструкція про порядок обчислення і справляння плати за 

користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних 

копалин: Наказ Міністерства екології та  природних ресурсів України, 

Державної податкової адміністрації України. Міністерства фінансів України, 

Міністерства праці та соціальної політики України від 8 лютого 2001 року № 

37/45/73/44 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 

1.4.102. Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволів на 

спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів 

природно-заповідного фонду загальнодержавною значення:. Наказ 

Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 12 

вересня 1992 року № 19 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 

1.4.103. Положення про морські екологічні інспекції: Наказ 

Мінприроди України від 04.11.2011 № 429 // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1348-11 

1.4.104. Про затвердження Положення про громадських інспекторів з 

охорони довкілля: Наказ Мінекоресурсів України від 27.02.2002 № 88 // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0276-02 

1.4.105. Інструкція щодо проведення радіаційного контролю 

транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску через державний кордон 

та на митній території України: Наказ Міністерства екології та природних 

ресурсів України від 15 травня 2000 року № 27 // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0276-02 

1.4.106. Інструкція про порядок здійснення перевірок суб'єктів, що 

використовують водні ресурси або виконують господарську діяльність у 

межах водоохоронних зон: Наказ Державного комітету України по водному 

господарству від 29 січня 2001 року №22 // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0276-02 
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1.4.107. Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, 

заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та 

раціональне використання водних ресурсів № 37 від 18 травня 1995 року // 

Бюлетень нормативних актів міністерств і відомсти Україні. - 1995. -№ 11. 

1.5. постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, 

Верховного тощо): 

1.5.1. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про 

відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 

березня 1992 року // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. - 

К.: Укр. Правн. Фунд. Вид-во Право , 1995 -Ч.1. – С .90-109. 

1.5.2. Про судову практику в справах про відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 

березня 1995 року № 4 // Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 

1.5.3. Про практику застосування судами України законодавства про 

відповідальність за окремі корупційні правопорушення : Постанова Вищого 

спеціалізованого суду від 14.06.2012 № 9 // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009740-12 

1.5.4. Про постанову Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 

№ 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання 

правочинів недійсними»: Лист Вищого господарського суду від 27.11.2009 № 

01-08/632 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_632600-09 

1.5.4. Щодо розгляду земельних спорів: Лист Верховного суду України 

від 29.10.2008 № 19-3767/0/8-08 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_632600-09 

1.5.5. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з 

орендою земельних ділянок: Лист Вищого господарського суду від 

30.11.2007 № 01-8/918 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_632600-09 

1.5.6. Практика розгляду судами земельних спорів: Узагальнення 

судової практики Верховного суду України від 01.09.2003 // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_632600-03 

1.5.7. Про затвердження порядку користування землями водного фонду 

: постанова Кабінету Міністрів України від 13 трав. 1996 p., № 502. // ЗП 

України. — 1996. — № 21. — Ст. 34. 

 

2. Підручники: 
2.1. Андрейцев В.I. Екологічне право: підручник / В.І. Андрейцев. - 

К.:Вентурі, 2011. – 616 с. 

2.2. Андрейцев В.І. Екологічне право: Особлива частина: підручник / 

В.І. Андрейцев. - К.: Істина, 2011. – 580 с. 

2.3. Аграрне, земельне та екологічне право України. Особлива частина. 

Під ред. проф. О.О. Погрібного. – Х.: ООО Одісей, 2009. – 480 с. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009740-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_632600-03
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2.4. Екологічне право України. Академічний курс: підручник для студ. 

вищих навч. закл. / НАН України; Інститут держави і права ім. 

В.М.Корецького; Київський ун-т права / Юрій Сергійович Шемшученко 

(заг.ред.). — 2-ге вид. — К. : Юридична думка, 2008. — 720с. 

2.5. Кобецька Н.Р.Екологічне право України. Підручник. 2-ге видання, перероблене 

і доповнене. Київ. Видавництво: Юрінком Інтер, 2008. — 352 с. 

2.6. Бойчук Ю.Д., Шульга М.В. та ін. Основи екології та екологічного 

права: Навчальний посібник: - 2-ге вид., випр. і доп. -Суми: ВТД 

«Унінерситетська книга»; К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. - 368 с. 

2.7. Екологічне право ЄС: Програма Tacis Європейського Союзу в 

Україні. — К. : ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, 2004. — 158с. 

2.8. Білявський Г.О. та ін. - Основи екології: Підручник / Г.О. 

Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков.-2-ге вид.- К.: Либідь, 2005.- 408 с. 

2.9. Костицький В.В. Економіко-правовий механізм 

природокористування та охорони навколишнього природного середовища. 

Розділ 9 // Екологічне право України. Академічний курс: Підручн. – 2-ге вид. 

/ За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: ТОВ Видавництво Юридична думка , 

2012. 

 

3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

3.1. Балюк Т. І. Екологічне право України (Конспект лекцій у схемах) 

(Загальна і Особлива частини). – К.: Атіка, 2006. – 484 с.  

3.2. Екологія та екологічне право: [навч. посібник] / Р.А. Кизима (ред.). 
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